
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO SUTARTIS
NR. .

2013 m ........... d

- 350 mg/I, SM - 350

m3 per metus nuo ....

sistemos (reikiamq

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pagal Si4 Sutart[ Vandens tiekdjas tiekia Abonentui iki vandens tiekimo ir vartojimo
ribos saugos ir kokybes reikalavimus atitinkanti 5alt4 geriam4ji vandenl (toliau - vanduo) ir teikia
nuotekq tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geiiamojo vandens iiekimo ir
nuotekq tvarkymo [statymu 1Lin.,2006,Nr. g2-3260) ir kitais teises aktais.

3. Vandens tiekimo ir vartojimo riba - lvadinis vandens skaitiklis. Nuotekq perdavimo
riba - nuotekq skaitiklis. ,

4. Vandens tiekdjo ir Abonento vandens tiekimo ir nuotekq tinklq eksploatavimo
(prieZi[ros) ribos nustatomos pagal Abonento pateiktq inZineriniq tinklq i5pildom4j4nuotrauk4.

4.1. Abonentui nepateikus inZineriniq tinktil i5pildomosios nuotraukos Vandens tiek6lo ir
Abonento vandens tiekimo atsakomybes riba laikoma-vandentiekio prijungimo prie centralizuotq
tinklq vieta, o nuotekr4 tinklq atsakomybes riba yra pirmas kontrolinis Sutinvs esantis uZ Abonento
sklypo ribq.

III. VANDENS TIEKEJO ISIPAREIGOJIMAI

5. Vandens tiekejas [sipareigoja:
5.1. nenutrikstamai tiekti Abonentui vandeni ir teikti nuotekq tvarkymo paslaugas,

iSskyrus, kai VieSosios vandens tiekimo sutarties standartiniq s4lygrl, patvirtinttt Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (\in.,2007, Nr. 17-636), numatytais atvejais

.f,
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laikinai nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas vandens tiekimas ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq
teikimas Abonentui;

5.2. rfirikrinti, kad Abonentui tiekiamo vandens visuomends sveikatos saugos ir kokybes
parametrai iki [vadinio vandens skaitiklio atitiktq Lietuvos Respublikos geriamojo vandens [staiymo,
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai",
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. [sakymu Nr. V-455
(2in,2003, Nr. 79-3606,2011, Nr. 3-107, 144-6778), ir kitq teises aktrl reikalavimus. Vandens
tiekdjas neatsako uZ vandens visuomends sveikatos saugos ir kokybes parametrq pablogejim4 statinio
vidaus tinkluose;

5.3. uZtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kokybp,
atitinkandi4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. Dl-639
patvirtintus VieSojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kokybes reikalavimus (Zin., 2007,
Nr, 16-593):

-' 5.4. irengti savo ld5omis [vadini vandens skaitikli, teises aktq nustatytais atvejais - nuotekq
skaitikl[, organizuoti jq metrologinp patikr4 [skaitant neeilinq metrologinq patikr4 jeigu Abonentas
itaria, kad skaitiklis neatitinka jam nustatytq reikalavimq;

5.5. informuoti Abonent4 apie numatom4 vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo
paslaugq teikimo laikin4 nutraukim4 sustabdym4 ar apribojim4 teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka
ir nurodyti, nuo kada ir, esant galimybei, kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas
vandens tiekimas ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq teikimas, kokiu budu Abonentui bus sudaryta
galimybe gauti vanden[ ir naudotis nuotekq tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrukis truks ilgiau kaip 12

valandq. Jei geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq teikimo laikin4 nutraukim4
sustabdym4 ar apribojim4 s4lygojo neteiseti Abonento veiksmai (neveikimas), galimybe naudotis
geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugomis altematyviomis priemonemis
Abonentui nesudaroma;

5.6. teikti Abonentui kitq informacij4 numatyt4 Informacijos apie geriamojo vandens
tiekimq ir nuotekq tvarkym4 teikimo abonentams tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 15 d. lsakymu Nr. Dl-594 1zin.,20A7,Nr. 3-134);

5.7. nevykdydamas Sia Sutartimi prisiimtq isipareigojimq ar netinkamai juos vykdydamas,
Lietuvos Respublikos [statymq nustatyta tvarka atlyginti Abonento patirtqlalq.

6. Vandens tiekdjas neatsako uZ vandens tiekimq (vandens.,kokybE, kieki, slegf ir nuotekq
tvarkym4 kai objektas prie vandens tiekimo ar nuotekq tinklq yra prijungtas be prisijungimo
(techniniq) sqlygq arba nesilaikant prisijungimo (techninirf sqlygq reikalavimq, ne pagal suderint4
projekt4.

IV. ABONENTO ISIPAREIGOJIMAI

7. Abonentas isipareigoja:
7.1. uLtllsinti jam nuosavybes teise priklausandiq ar kitais teisetais pagrindais valdomq ir (ar)

naudojamq vandens naudojimo irenginiq, vandeniui tiekti reikalingq komunikacijq ir (ar) nuotekq
Salinimo irenginiq buklE, atitinkandi4 teisds aktq reikalavimus;

7.2. uZtikrinti Abonento patalpose ir (ar) teritorijoje esandiq apskaitos prietaisq bei
prie5gaisrinds uZdaromosios armaturos saugq naudojim4 ir plombq nepaLeidLiamumzu

7.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 24 valandas praneiti Vandens tiekdjui apie pastebet4
avarij4 gaisr4 apskaitos prietaisq gedimus, plombq ar kitokius paZeidimus;

7.4. neiSleisti I Vandens tiek0jo eksploatuojam4 nuotekq tvarkymo infrastruktlrq gamybinirl
nuotekq, nuodingrl ar kitokiq medZiagq ar jq mi5iniq, galindiq sukelti sprogimq uZkim5ti tinklus ar
kitaip sutrikdyti infrastrukttros darb4

7.5. nevir5yti prisijungimo (techninese) s4lygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus
vandens suvartoiimo bei Sioje Sutartyje nustatytos i5leidZiamq nuotekrl uZter5tumo koncentracijos;



3

7.6.1ki kiekvieno menesio 27 dienos prane5ti Vandens tiek6jui atsiskaitomqjq vandens ir, jei
yra, nuotekq skaitikliq rodmenis, pateikiant ataskait4 (deklaracij{, pasira5yt4 Abonento [galioto
atstovo internetiniamepuslapyje www.trakuvandenys.lt

arba elektroniniu paStu abonentai@trakuvandenvs.lt, vartotojai@,trakuvandenys.lt, o laiku
nepraneSus rodmenq ir del to Vandens tiekOjo atstovui patikrinus atsiskaitomqjq vandens ir nuotekq
skaitiklirl rodmenis sumoketi Sios Sutarties 1 priede nustatyt4 atitinkamo dydLio atlyginim4 uZ
kiekvieno objekto skaitikliq rodmenq nura5ym4 per 10 (de5imt) kalendoriniq dienq nuo Vandens
tiekejo s4skaitos gavimo;

7 .7 .lalku atsiskaityti uZ patiekt4 vandeni ir nuotekq tvarkymo paslaugas;
7.8. apmoketi neeilinei skaitiklio patikrai patirtas Vandens tiekEjo i5laidas per 10 (de5imt)

kalendoriniq dienq nuo Vandens tiekOjo s4skaitos gavimo, jeigu Abonento pra5ymu atlikus neeiling
skaitiklio patikr4 nustatoma, kad skaitiklis atitinka jam nustatytus reikalavimus;

7.9. leisti Vandens tiek6jo atstovams, pateikusiems Vandens tiekEjo i5duot4 darbo
paZymejim4 su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 vai. ieiti I patalpas ar
teritorij4 ir sudaryti s4lygas (uZtikrinti laisv4 patogq ir higieni5kai saugq priejim4 prie apskaitos
prietaisq bei atstovo saugum4) patikrinti apskaitos prietaisq rodmenis, jq eksploatavimo s4lygas bei
techninq bflklE, juos pakeisti,taip pat paimti nuotekq meginius;

7.10. visiSkai atsiskaityti su Vandens tiekdju uZ sunaudot4 vanden[ ir nuotekrl tvarkym4 ir
nutraukti sutarti kai pastatas, i kuri tiekiamas vanduo ir Salinamos nuotekos, perleidZiamas kito
savininko nuosavyben;

7.11. ner,ykdydamas Sia Sutartimi prisiimtq [sipareigojimq ar netinkamai juos vykdydamas,
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atlyginti Vandens tiekdjo patirtqlalar.

V. ATVEJAI KADA VANDENS TIEKEJAS GALI LAIKINAI NUTRAUKTI SUSTABDYTI
AR APRIBOTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAIR (AR)NUOTEKU TVARKYMO
PASLAUGU TEIKIMA ABONENTUI

8. Vandens tiek6jas gali laikinai nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens
tiekim4 ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq teikim4 abonentui Siais atvejais:

8.1. del geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq teikim4 btitina
nutraukti, sustabdyti ar apriboti siekiant i5vengti avarijos vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo
infrastrukturoje arba uvariiq likviduoti, taip pat kai vandens tiekGjas arba maisto kontroles institucija
nustato tiekiamo vandens spugos reikalavimq paLeidim4 kai geriamojo vandens vartojimas keli4 rizrkq
Zmoniq sveikatai ir gyvybei -be- suderinimo su abonentu ar be iSankstinio jo lspejimo. Siuo atveju
vandens tiekdjas apie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq teikimo laikin4
nutraukim4 sustabdym4 ar apribojim4turi nedelsdamas informuoti abonent4 apie geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq teikimo laikino nutraukimo, apribojimo ar sustabdymo prieZastis

ir laik4
8.2. abonento pra5ymu, pateiktu ra5tu ne veliau kaip prie5 10 (de5imt) kalendorinirl dienq

iki geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekq tvarkymo paslaugq teikimo laikino sustabdymo. Laikinai
sustabdqs geriamojo vandens tiekim4 abonento pra5ymu, vandens tiekejas gali reikalauti sumoketi uZ

atjungimo (prijungimo) paslaug4 jo nustatyt4 atjungimo (prijungimo) paslaugos kain4 pagal Laikino
atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklq paslaugq kainq nustatymo metodik4 patvirtint4
Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos 2006 m. gruodZio 28 d. nutarimu Nr.03-95 1zin.,
2007, Nr. 5-259).

YI. NUOTEKU MEGINIU EMIMO IR TYRIMO TVARKA

9. Vandens tiekdjas nuotekq meginius ima savo nuoZiura i5 nuotekq tinkhl ar Sulinirs uZ

kuriq eksploatavim4 furieZiDr4) atsakingas Abonentas (Sutarties 1 priedas). Abonento atstovas turi
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teisE dalyvauti, paimant nuotekq megini. Vandens tiekdjas apie nuotekq meginio emimo laik4 ir viet4
pranesa Abonentui, atvykEs arba prane5damas i5 anksto ra5tu.

10. Paemus nuotekq megini Vandens tiekEjo atstovas sura5o nuotekq meginio paemimo
protokol4 kuri pasira5o Vandens tiekijo darbuotojas ir Abonentas ar jo atstovas. Abonentui ar jo
atstovui atsisakius dalyvauti suraSant 5[ protokolq ir (ar) j[ pasira5yti, jis galioj a, tadiau Vandens
tiekejo darbuotojas apie atsisakym4 dalyvauti sura5ant 3i protokola ir (ar) j[ pasira5yti turi paLymeti
protokole.

1 1 . Nuotekq meginio tyrim4 atlieka Vandens tiekejo ar jo pasirinkta laboratorija. Vandens
tiekOjas tyrimo rezultatus prane5a Abonentui ra5tu per 2 (dvi) darbo dien4.

12. Abonentas, pa5alinEs tar5os prieZastis, raStu kreipiasi I Vandens tiek€j4 del
pakartotinio nuotekq meginio paemimo. Pakartotiniai nuotektl meginiai imami per 3 (tris) darbo dienas
nuo Abonento ra5ti5ko pra5ymo gavimo dienos. Vandens tiek6jui Abonento pra5ymu pakartotinai
padmus nuotekq meginius, uZ nuotekq meginiq paemim4 ir tyrimq atlikim4 Abonentas sumoka
Vandens tiek6jui per 10 kalendoriniq dienq nuo Vandens tiekdjo s4skaitos gavimo.

13. Vandens tiek6jui imant nuotekq megini, Abonento iniciatyva tuo padiu metu gali buti
imamas kontrolinis (arbitraZinis) nuotekrl mdginys, kuris perduodamas tirti nepriklausomai,
akredituotai teises aktq nustatyta tvarka arba turindiai leidim4 atlikti tar5os Saltiniq i5metamq i aplink4
ter5alq ir ter5alq aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus laboratorijai. Kontrolinis (arbitraZinis)
nuotekq meginys negali buti perduodamas tirti su Salimis susijusiq [moniq laboratorijoms. Apie
kontrolinio (arbitralinio) nuotekrl meginio paemim4 pa?ymima nuotekq meginio paemimo protokole.
Indus kontrolinio (arbitraZinio) nuotekq meginio paemimui paruo5ia Abonentas. Kontrolinis
(arbitraZinis) nuotekq meginys plombuojamas. Vandens tiekdjo atstovas dalyvauja meginio
plombavime ir pasira5o plombavimo juostoje. Abonentas uZtikrina, kad iki tyrimo pradZios nebus
paZeisti kontrolinio (arbitralinio) nuotekq meginio laikymo, gabenimo s4lygos ir terminas.

14. Laikoma, kad Abonentas i5leidZia nuotekas, kuriose terSiandiq medZiagq koncentracijos
yra lygios Sios Sutarties L7 punkte nurodytoms bazinems i5leidZiamq nuotekq uZter5tumo
koncentracijoms, i5skyrus atvejus, jeigu Vandens tiekdjas Siame skyriuje nurodytu biidu nustato, kad
Abonento nuotekose ter5iandiqjq medZiagq koncentracijos vir5ija Sios Sutarties 1.7 punkte nustatytas
bazines i5leidZiamrl nuotekq uZter5tumo koncentracij as.

15. Vandens tiek6jui Siame skyriuje nurodytu bDdu nustadius, kad Abonento nuotekose
ter5iandiqjq medZiagrl koncentracijos vir5ija Sios Sutarties 1.7 punktq nustatytas bazines i5leidZiamq
nuotekq uZter5tumo koncentracijas, laikoma,kad Abonentas Sias nuotekas leido vis4laikotarp[ nuo 5i
fakt4 patvirtinusio nuotekq meginio paemimo iki kito 5[ fakt4 paneigusio nuotekq meginio paemimo.
Abonentui imant pakartotin4 nuotekq megin[ privalo dalyvauti Vandens tiekejo atstovas. Per Si

laikotarpi i5leistq nuotekq kiekis nustatomas pagal apskaitomo menesio (t.y. menesio, ejusio iki
paZeidimo nustatymo) vidutinl paros kiek[.

VII. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO PASLAUGU KAINU NUSTATYMAS

16. Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainos, iskaitant papildom4
padidejusios ir specifines tar5os nuotekq valymo kain4 bei pardavimo kain4 nustatomos, keidiamos ir
isigalioja Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka

17. Apie pasikeitusias vandens ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainas Vandens tiekdjas
prane5a Abonentui, apie tai paskelbdamas vietos spaudoje ir savo interneto svetaineje.

VIII. ATSISKAITYMO TVARKA

18. Abonento suvartoto vandens kiekis
rodmenis.

19. Vandens tiekdjo priimtrl i5 Abonento

nustatomas pagal ivadinio vandens skaitiklio

tvarkyti nuotekq kiekis prilyginamas patiekto
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vandens kiekiui. Jei teises aktq nustatytais atvejais ar Vandens tiekGjo iniciatyva yra irengti nuotekq
skaitikliai, Vandens tiekdjo priimtq i3 Abonento tvarkyti nuotekq kiekis nustatomas pagal Siq
skaitikliq rodmenis.

20. Vandens tiekdjas pagal savo paties nuskaitytus ar Abonento pateiktus skaitiklio
rodmenis ar kitu Sioje Sutartyje numatytu bldu apskaidiuoja moketinas sumas ui, per menes[ suvartot4
vanden[ ir (ar) suteiktas nuotekq tvarkymo paslaugas ir pateikia (i5siundia pa5tu) s4skait4 Abonentui
iki kito mdnesio l0 (de5imtos) dienos.

21. UZ kiekvien4 menesi suvartot4 vandeni ir suteiktas nuotekq tvarkymo paslaugas
Abonentas sumoka Vandens tiekdjui per 10 (de5imt) kalendoriniq dienq nuo s4skaitos gavimo. Salys
susitaria, kad s4skait4 siundiant pa5tu s4skaita laikoma Abonento gauta per 2 (dvi) dienas nuo jos

[teikimo pa5to istaigai. Abonentas, negavQs s4skaitos iki menesio 20 (dvide5imtos) kalendorines
dienos, turi kreiptis I Vandens tiekdj4 del pakartotino s4skaitos i5ra5ymo.

22. Abonento [mokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54
*straipsnyje nurodytu eiliSkumu.,

23. Jeigu Abonentas apmoka didesng, negu Vandens tiek6jo s4skaitoje nurodyta suma,
jo permoketa suma laikoma avansiniu mokejimu ul ateinarfi[ menes[, jeigu atskiru ra5ti5ku parei5kimu
Abonentas nenurodo kitaip.

IX. ATSAKOMYBE

24. .Lbonentui laiku neatsiskaidius uZ suvartot4 vanden[ ir suteiktas nuotekq tvarkymo
paslaugas, Vandens tiekdjas uZ kiekvien4 paveluot4 dien4 skaidiuoja jam 0,2 procentq dydZio
delspinigius nuo laiku nesumoketos sumos, taip pat teises aktq nustatyta tvarka Vandens tiek6jas gali
skaidiuoti pallkanas, bei gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti vandens tiekimq ir (ar) nuotekq priemim4
VieSosios vandens tiekimo sutarties standartiniq s4lygq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (hin.,2007,Nr. 17-636), numatyta tvarka.

25. Sugedus [vadiniam vandens skaitikliui ne del Abonento kaltes ([strigo sparnuote,
sugedo skaidiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie tai Abonentui iki Vandens tiek6jo atlikto patikrinimo
informar,us (ra5tu, telefonu, elektroninemis ry5io priemondmis ir pan.) Vandens tiekOj4, Abonentui
patiekto vandens kiekis nustatomas, vadovaujantis vidutiniu per parq sunaudojamo vandens kiekiu, kuris
nustatomas pagal paskutiniq dviejq menesiq vandens suvartojimo vidurki o jei vandens skaitiklis
sugedo nepraejus dviem menesiams, suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal laikotarpio, kuri buvo
tiekiamas vanduo, vandens, suvartoj imo vidurk[.

26.Patil<rinimo metu Vandens tiekOjui nustadius, kad [vadinis vandens skaitiklis sugedps
ne del Abonento kaltes, o Vandens tiekdjas nebuvo informuotas apie jo gedim4 Abonentui patiekto
vandens kiekis nustatomas pagal paskutiniq dviejq menesiq geriamojo vandens sunaudojimo vidurk[
nuo Vandens tiekEjo atlikto ivadinio vandens skaitiklio paskutinio tikrinimo (tadiau ne daugiau kaip
uZ du menesius iki skaitiklio gedimo nustatymo) iki trukumtl paSalinimo dienos.

27. Patilcrinimo metu Vandens tiek6jui nustadius, kad paZeistos [vadinio vandens
skaitiklio eksploatavimo s4lygos (skaitiklis uZ5algs, apsemtas vandeniu), paleista skaitiklio plomba,
nuple5ta plomba ant montaZiniq verZliq prie skaitiklio, yra poZymiq, kad buvo naudojamos mechanines
ar kitos priemones skaitiklio spamuotei stabdyti norint sumaZinti skaitiklio rodmenis (skaitiklis [skilEs,
pragrELtas, suskeldejgs ar matosi mechaninio poveikio Zymes ant skaitiklio skaidiavimo mechanizmo
apsauginio dangtelio, paZeistas ar deformuotas skaitiklio korpusas, paZeistas ar nuimtas apsauginis
Ziedas), arba kad savavali5kai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) iSleidZiamos nuotekos, pagal 5i4
Sutarti patiekto vandens ir (ar) i5leistq nuotekq kiekis nustatomas Vandens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo infrastrukturos naudojimo ir prieZiuros taisykliJt, patvirtintq Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. [sakymu Nr. DI-629 (Lin.,2007, Nr. 19-742;20II, Nr. 5-173, Nr.
16I-7645),l6t,I72 ir 173 punktuose nurodyu btidu.

28. Abonentui i5leidus nuotekas, kuriose ter5iandirljq medZiagq koncentracijos vir5ija
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Sios Sutarties 1.7 punkte nustatytas bazines i5leidZiamq nuotekq uZter5tumo koncentracijas, jis turi
sumoketi Vandens tiek€jui apskaidiuot4 papildom4 padidejusios ir specifines tar5os nuotekq valymo
kain4bei sumoketi netesybas (baud4) uZ kiekvienqbazingkoncentracij4vir5yt4tar5os element4. Bauda
apskaidiuoj anta I m' nuotekq valymo kain4 apskaidiuotq,rtbazines tar5os koncentracijq nevir5ijandiq
bei padidejusios ir specifines tar5os nuotekrl valym4 (be pridetines vertes mokesdio), didinant tokiu
santykiu, kokiu faktine tar5a vir3ija Sutarties 1.7 punkte nustatyt4 bazinq (sutarting) ter5iandios
medZiagos koncentracij4. Baudos uL kiekvienos ter5iandiosios medZiagos vir5ijimq nuotekose
sumuojamos.

29. Abonentui i5leidus Sioje Sutartyje nedeklaruotas ter5iandias medZiagas ar nustadius
10 ir daugiau kartq vir5ijandias Sioje Sutartyje deklaruotas ter5iandiq medZiagq koncentracijas, jis turi
sumoketi Vandens tiekOjui netesybas (bauda) uZ vis4 ataskaitini laikotarpi. Bauda apskaidiuojama 1

m3 nuotekq valymo kain4 apskaidiuotqtibazines tarSos koncentracijq nevir5ijandiq nuotekq valym4
(be pridetinds vertds mokesdio), didinant 10 kartq uZ vis4 per ataskaitinf menes[ iSleist4 nuotekq kieki.
Baudos*,uZ kiekvienos ter5iandiosios, medZiagos elemento vir5ijim4 i5leidZiamose nuotekose
sumuojamos;

30. Jei Abonento i5leidZiamos nuotekos ChDS/BDS7 santykis yra didesnis kaip 3,
nuotekq valymo kaina (be pridetines vertes mokesdio) uZ padidejusi4 ir specifinE tar54 (pagal BDST)
didinama tokiu santykiu, kokiu buvo vir5ijamas ChDS/BDS7 santykis. Jei ChDS/BDSz santykis yra) 3,
Vandens tiekdjas privalo ivertinti, ar iSleidZiamos nuotekos ndra toksi5kos. Jeigu nustatoma, kad
santykis yra didelis deI malo lengvai skaidomq organiniq medZiagq kiekio (iki 150 mgll pagal BDST),
o ne del toksiniq/kenksmingq medZiagq, ribojandiq biologinius procesus, Sio parametro virSijimas
leidZiamas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Salys [sipareigoja Sioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos
Respublikos istatymais, kitais teises aktais, reglamentuojandiais vandentvarkos lkio valdymo,
administravimo, eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvark4.

32. [vykus nepaprastoms aplinkybems (force majeure), kuriq negalima nei numatyti, nei
i5vengti, Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdymq arba netinkam4
rrykdym4 laikantis taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyripusybes 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 12in.,1996, Nr. 68-1652).

33. Si sutartis [sigalioja nuo pasira5ymo momento. Sutartis sudaroma neterminuotam
laikotarpiui. Sutartis gali bUti nutraukta Lietuvos Respublikos [statymq nustatyta tvarka arba [spejus
kit4 Sali ra5tu prie5 30 kalendoriniq dienq, Abonentui visiSkai atsiskaidius su Vandens tiekdju uZ
patiekt4 vandeni ir nuotekq tvarkymo paslaugas.

34. Vandens tiekejas, gavQs informacij4 i5 Abonento, Valstybes [mones Registry centro
ar trediqjq asmeml apie statinio savininko pasikeitim4 pasilieka sau teisE viena5ali5kai nutraukti 5i4
raSytinE sutart[ ir laikyti, kad pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekrl
tvarkymo [statymo 21 straipsnio 5 dali konkliudentiniais veiksmais sudaryta geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekq tvarkymo sutartis su nauju statinio savininku.

35. Nuo Sios Sutarties pasira5ymo momento nustoja galioti anksdiau sudaryta sutartis del
vandens tiekimo I Sioje Sutartyje numatyt4 statini ir nuotekq tvarkymo.

36. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedq) nuostata prieStarauja Lietuvos Respublikos
teises aktams arba, pasikeitus teises aktams, tokia tampa, ar del kokiq nors kitq prieZasdiq nebegalioja,
kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Salys [sipareigoja nedelsdamos pakeisti
negaliojandi4 nuostat4 teisi5kai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek [manoma labiau atitiktq
keidiam4j4 o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis naujai [sigaliojusiomis imperatyviomis teises
normomis.

37. Jel Abonento geriamojo vandens naudojimo [renginiai nera prijungti prie Vandens
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tiekdjo vandens tiekimo tinklq, tai Sios Sutarties punktai, susijq su geriamojo vandens tiekimu,
netaikomi. Jei Abonento nuotekq irenginiai nera prijungti prie Vandens tiekdjo nuotekq tinklq, tai
Sios Sutarties punktai, susijE su nuotekomis, netaikomi.

38. Salys [sipareigoja ra5ti5kai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kit4 apie
savo rekvizitq pasikeitim4. Salis, neprane5usi apie rekvizitq pasikeitimus, negali reik5ti pretenzijq del
kitos Salies veiksmq, atliktq Sioje Sutartyje numatytais rekvizitais.

39. IS Sios Sutarties kylantys gindai sprendZiami Saliq derybomis. Salims nepavykus
gindo i3sprgsti tarpusavio derybomis, gindas yra sprendiianas teisme Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Vandens tiek€jo buveines viet4.

40. Sutarties 1 priedas del Abonento laiku neprane5tq rodmenq ir Vandens tiekEjo
atstolui patikrinus atsiskaitomqjq vandens ir nuotekq skaitikliq rodmenis mokamo atlyginimo yra
neatskiriama Sios sutarties dalis.

41. Si Sutartis sudaryta dviem vienod4juriding gali4turindiais egzemplioriais - po vienq
kiekvienai Saliai.

VANDENS TIEKEJAS
[staigos pavadinimas: UAB ,,Trakq vandenys"
Adresas: Birutes g. 27, LT-21 001, Trakai

{staigos kodas: 281523640
PVM moketojo kodas: LT 815236416
a.s. Nr.LT09 4010 0427 0006 0404
Bankas: DNB bankas
Banko kodas: 40100
Tel. 8 .528 55560, faks. 8 528 55581

(pareigos, vardas, pavarde, para5as)

A.V.

ABONENTAS
(pavadinimas)
(buveind)

[staigos kodas:
PVM moketojo kodas:
a.s. Nr.
Bankas:
Banko kodas:
Tel. (8 . .) . .. . . ....., faks. (8 ....).............,

(pareigos, vardas, pavarde, para5as)

A.V.



Priedas Nr.1
Prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq fvarkymo sutarties Nr

Trakai, 2012 m. .................d.

UZ vandens apskaitos prietaiso rodmenq nuraiyn4 (abonentui nedeklaravus parodymq
ir.7.6 p.), mokamas 2011 m. lapkridio 18 dienos UAB,,Trakq vandenys" Valdybos posedZio

"t i:* 
Nr. 13 nustat5rtas atiyginimas, kuris yra 44,17 Lt.

Sutarties Saliq paralai:

VANDENS TIEKEJAS

UAB ,,Trakq vandenys"
Direktorius

,r'

ABONENTAS


